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D éntektől vasárnapig az év

I leglátványosabb vívóverse-
nyét tartják a Csörs z utcai MOM
sportközpontban: a férfikard
villogását lehet három napon át

látni, rekordnagyságú mezőny-
nyel, a ftildkerekség legjobb Ver-

senyzőivel, akik ktlzé ktilon
szerencsénkre _ Szíldgyi Áron is
tartozik

Az olimpiai címvédő Szilágyi
Áronnak a Gerevich-Kovács-
Kárpáti-kardvilágkupa pénteki
selejtezőjében kiemeltként még
nem lesz dolga, szombaton az

egyéni f(Ítáblán és vasárnap a csa-

patversenyben viszont annál ttlbb.

Mint az esemény felv ezető sajtótá-
jékoztatóján kiderült, kisebb bo-
kasérülése aka dáIyozta az elmúlt
hetekben, de már nincs komo-
lyabb fájdalma. Új edzőjével, Decsi

Andrdssal ez lesz a második nagy
verseny e, az első még Rem sike-
rült: a tbiliszi víIágkupán a 32 kö-
zott váratlanul kiesett az iráni
Abedinivel szemben. Mivel azon-
ban a nyáro fi aZ Európa-bajnok-
ságot megnyerte, a világbajnoksá-

' gon pedig a nyolc ktizé jutott, a vi-
Iágranglistáról (amelyen jelenleg

4.) szinte bizonyosan kijut a riói
olimpiára.

A 45 országot képvis eIő 219 ví-
vó között a ranglista legjobb tizen-
hat helyezettje itt lesz, de az első

50-ből is csak egy ember hiányzik.
Valamennyi aktív egyéni olimpiaí
és világbajnok a pástra lép, ígY u

veterán Aldo Montanl, d 2004-es

athéni játékok olasz aranyérmese'
aztán a naw orosz trojka: Reset-

nyikov, Kovaljov és lakimenko,
vagyis a legutóbbi három vb győz'
tese. Nagy ellenfelek lesznek to-

vábbá Dél-Korea olimpiai címvé-
dő csapatának tag1ai, illetve aZ er-

délyi Szabó Vilmos tanítványai,
azaz a németek csapatvilágbajno-
kai, élükön az egyéiiben iJarány-
érmes Nicolas Limb achhal.

Egyéniben mindenki Rióra pá-

Lyázikmost, íw'utöbbi magyar is,

, akik kozul a hét elején még magas

Iázzal ktizdő Decsi Tamásnak, il-
letve Szatmári AndrtÍsnak és llidsz
Nikoldsznak Van még reális esélye

a kvóta kiharcolására. Ehhez vár-
hatóan a világranglista legjobb
húsz kardvív ója közé kellene be-

kerülni májusig, amihez még ot

világkupán lehet pontok at gyííjte-
ni. Az említett hátom honfitár-
sunk a25_33. helyen á1l, egy nem-
zetbőI viszont csak ketten indul-
hatnak majd a játékokon.

Szilágyi Áronnal kiegészülve
ők négyen vívnak majd a vasárna-
pi csapatversenyben, amely nevé-

ben a híres mester, Zardndi Csaba
emlékét őtzi, akinek olimpiai ara-

nyakat koszonhettünk a nyolcva-
nas_kilencvenes' években . Ez a

különösen kozons égvon:ző Ver-,
senyszám a sokszor .látko'ott ro"

tációs rendszer miatt legközelebb
a 2020-as,tokiói olimpián kerül fel

újra a játékok műsoi ára, április-
ban Rióban viszont megtartják a,

szám világb aj noks ágát.

Itlik is rá felkészülní, arról nem
is beszélve, hogy a férfiak kardcsa-
patának szereplése Magy arorszá-
gon sohasem lehet mellékes.
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